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Повідомлення про оприлюднення 

проекту наказу Міністерства фінансів України  

«Про затвердження Порядку обліку руху коштів на єдиному рахунку для 

сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» 

 

Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» повідомляє про оприлюднення проекту наказу 

Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку руху коштів 

на єдиному рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – проект наказу). 

Законом України від 04 жовтня 2019 року № 190-ІХ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» (далі – Закон № 190) з 01 січня 2021 року запроваджується 

функціонування єдиного рахунку, який платник податків може за бажанням 

використовувати для сплати податків і зборів, інших платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на Державну податкову службу України, та 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Єдиний 

рахунок відкривається у Казначействі на ім’я ДПС в установленому порядку.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 321 затверджено 

Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 

Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади (далі – 

Порядок). 

У зв’язку з зазначеним постала необхідність у нормативному врегулюванні 

питань, пов’язаних з порядком обліку руху коштів на єдиному рахунку.  

Проект наказу розроблено керуючись вимогами підпункту 191.1.10 пункту 

191.1 статті 191 Податкового кодексу України, статей 9 та 25 Закону України від 

08.07.2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Порядком.  

Проект наказу оприлюднено на офіційній сторінці Міністерства фінансів 

України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у рубриці «Законодавство» у 

розділі «Проекти регуляторних актів для обговорення» підрозділу «Проекти 

регуляторних актів для обговорення у 2020 р.». 

Зауваження та пропозиції до проекту наказу Міністерства фінансів України 

просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення на офіційній сторінці 

Міністерства фінансів України у письмовій та електронній формі за наступними 

адресами: Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 

12/2 або 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: ustinova@minfin.gov.ua. 
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